
BRANCHEUDDANNELSE 
MED HK LUFTFART

Lad os tage ud på en rejse sammen. En rejse, hvor vi får papir på 
det ”VI KAN” - Ved at investere i os selv fremtidssikrer vi vores 

arbejdsliv - både inden for og uden for hegnet.





Kære kolleger

Vi arbejder i en branche, som er under konstant udvikling, forandring og ikke mindst 
et stort pres. En branche, som i fremtiden vil blive digitaliseret og omstillet i en sådan 
grad, at der vil være behov for betydelig mindre menneskelig arbejdskraft. Mange 
har arbejdet i branchen gennem mange år, men uden at have papirer på deres tillærte 
kompetencer.

Dette er hovedårsagen til, at vi i HK Luftfart gennem det seneste år har 
arbejdet målrettet på at skabe en branchespecifik uddannelse, der giver jer mulighed 
for at få papir på jeres kompetencer.

Uddannelse er ikke blot et bevis på tillærte kompetencer, men nærmere en forsikring 
for fremtiden. Papir på kompetencerne åbner også for mulighederne uden for luft-
fart, hvis I en dag skulle have lyst til at prøve jer selv af. Et opdateret CV og papir på 
kompetencerne er en god forsikring hvis man skal søge et andet arbejde, såvel inden 
for branchen som udenfor. 

Det giver ro i maven, hvis man hele tiden sørger for at efteruddanne sig. På den måde 
øger man også chancen for at komme i betragtning, når man søger nyt job under 
andre forhold.

På Luftfartuddannelsen vil du blandt andet blive undervist i konflikthåndtering, første-
hjælp og skriftlig kommunikation. Du lærer at sætte dig ind i passagerernes forvent-
ninger og derfra yde optimal vejledning og service. 

Alle fag kan bruges inden for branchen såvel som udenfor.

Med venlig hilsen

HK Luftfart

Tag med på uddannelsesrejsen



Service Agent Uddannelsen / Hold 1 & Hold 2
Dato: Hold 1: 3. august - 15. september 2020. Hold 2: 16. september - 27. oktober 2020.

Kvik nr.: Hold 1: 280727-894544. Hold 2: 280727-894573.

Kommunikation  

Kommunikation i teams (49259) 
2 dage / Hold 1: 3. -4. august. Hold 2: 14.-15. september 2020

Beskrivelse:
På kurset lærer du at forbedre kommunikationen i en virksomhed og i teams.  
Du lærer at løse kommunikationsproblemer og omsætte information til handling. 

Kommunikation og feedback i administrativt arbejde (47297) 
1 dag / Hold 1: 7. august 2020. Hold 2: 18. september 2020

Beskrivelse:
Efter uddannelsen kan deltageren lægge en strategi for forskellige typer samtaler med 
kunder, borgere og kolleger. Herunder anvende relevante kommunikationsteknikker og 
give konstruktiv feedback. 

Kulturafstemt kommunikation i salg og service (47295)  
2 dage / Hold 1: 10.-11. august. Hold 2: 21.-22. september 2020

Beskrivelse:
Efter uddannelsen er du opmærksom på kulturmødets betydning, og hvad kulturforskel-
le indebærer, og kan dermed tilpasse kommunikation til samarbejdspartnerens kultur-
baggrund og forventning til service samt til virksomhedens servicemål. 



Arbejde i teams 

Samarbejde i grupper i virksomheden (45983)
2 dage / Hold 1: 13.-14. august. Hold 2: 23.-24. september 2020
 
Beskrivelse:
Du lærer at samarbejde effektivt i grupper i virksomheden gennem aktiv medvirken i 
problem- og konfliktløsning, således at der sikres overensstemmelse imellem gruppens 
og virksomhedens mål. Du kan aktivt reducere de processer, der hindrer samarbejde 
og styrke de processer, der fremmer administrativt samarbejde i den administrative 
funktion.

Kundeservice 

Kundeservice i administrative funktioner (47296) 
1 dag / Hold 1: 17. august. Hold 2: 6. oktober 2020
 
Beskrivelse:
Efter uddannelsen kan du skelne mellem kundetyper og kundegrupper og på  
den baggrund yde en målrettet kundeservice i det administrative arbejde. 



Service Agent Uddannelsen / Hold 1 & Hold 2
Dato: Hold 1: 3. august - 15. september 2020. Hold 2: 16. september - 27. oktober 2020.

Kvik nr.: Hold 1: 280727-894544. Hold 2: 280727-894573.

Konflikthåndtering 

Konflikthåndtering (46493) 
3 dage / Hold 1: 18. -20. august. Hold 2: 1. - 2. og 5. oktober 2020

Beskrivelse:
I forbindelse med jobudøvelsen kan du afværge konflikt- og voldstruende situationer på 
en faglig sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og inef-
fektiv kommunikation og kan ved din personlige fremtræden og adfærd være med til at 
afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. Du er desuden opmærk-
som på stresssymptomer. 

Sikkerhedsreceptionist 
 
Sikkerhedsreceptionist (47141) 
2 dage / Hold 1: 31. august - 1. september. Hold 2: 19.-20. oktober 2020

Beskrivelse:
Som sikkerhedsreceptionist er du på en gang virksomhedens frontmedarbejder og  
gæstens serviceperson. Du lærer at sætte dig ind i gæsters forventninger til service  
og yde optimal vejledning og service. Du lærer også at stå for sikkerheden. Det spænder 
lige fra observation af usædvanlige hændelser og personer, over håndtering  
af diverse trusler til anvendelse af nødplaner og sikkerhedsprocedurer. Og når skaden  
er sket: At vide, hvordan du behandler personskader, brand og ulykker.



Arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job (48049) 
2 dage / Hold 1: 27.-28. august 2020. Hold 2: 7.-8. oktober 2020

Beskrivelse:
Efter uddannelsen kan du medvirke aktivt til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø igennem fx APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering 
mv. og i det daglige arbejde med arbejdsmiljø.



Service Agent Uddannelsen / Hold 1 & Hold 2
Dato: Hold 1: 3. august - 15. september 2020. Hold 2: 16. september - 27. oktober 2020.

Kvik nr.: Hold 1: 280727-894544. Hold 2: 280727-894573.

Dansk 

Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug (47299) 
2 dage / Hold 1: 24.-25. august. Hold 2: 28.-29. september 2020

Beskrivelse:
Efter uddannelsen kan deltageren ud fra sit kendskab til sprogets grammatiske opbyg-
ning kommunikere i et korrekt formuleret og letlæseligt sprog. Desuden ved deltageren 
hvor der findes inspiration i forbindelse med korrekt skriftlig formulering.

Engelsk 

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd (44978) 
5 dage / Hold 1: 2.-3.-4. og 9.-10. september.  
Hold 2: 30. september + 9. og 21.-23. oktober 2020

Beskrivelse:
Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne fremmedsprog i komplekse og 
avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre 
sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.



Kvalifikationer og kompetencer (40377) 
1 dag / Hold 1: 14. september. Hold 2: 22. oktober 2020

Ansøgning og CV 
Beskrivelse:
Ud fra ansøgning og CV kan du efter kurset afdække og vurdere en ansøgers kvalifi-
kationer og kompetencer i forhold til en given jobfunktion. Du kan formidle relevante 
ansøgninger og CV’er til den rekrutteringsansvarlige.

Førstehjælp 

Introduktion til førstehjælp på jobbet (42730) 
0,4 dag / Hold 1: 15. september. Hold 2: 27. oktober 2020

Beskrivelse:
Du er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning, livreddende første-
hjælp og alarmering.
 
Målgruppe
AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.
 
Mål
Du kan gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter - forklare hvordan ulykken standses, udføre 
nødflytning på jord og fra bil - forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne 
og blod til hovedet - undersøge, om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret, lægge en 
person i aflåst sideleje, standse en kraftig blødning og formulere en korrekt alarmering.



Sådan søger du:

Hvis din virksomhed er omfattet af Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og 
Transport med DIOII, kan du søge www.kompetencefonde.dk om tilskud til:

 • 85 % af dit løntab under selvvalgt uddannelse
 • Dækning af udgifter til kursusgebyr
 • Kursusmaterialer
 • Transport til og fra kursussted
 • Ophold ved internatkurser

Hvis din virksomhed er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst med DI, 
kan du søge www.ikuf.dk om tilskud til:

 • 85% af dit løntab under selvvalgt uddannelse
 • Dækning af udgifter til kursusgebyr
 • Kursusmaterialer
 • Transport til og fra kursussted
 • Ophold ved internatkurser

Hvis du er ansat i SAS, kan du søge SAS/HK Luftfarts kompetencefond om tilskud 
til (Ansøgningsskemaet, som du finder på SAS Intra - My Employment - Min  
udvikling - Intern uddannelse):

 • Løntab under selvvalgt uddannelse
 • Dækning af udgifter til kursusgebyr
 • Kursusmaterialer
 • Transport til og fra kursussted
 • Ophold ved internatkurser

Introduktion til førstehjælpKommunikation i teams

Konflikthåndtering

Kundeservice Sikkerhedsreceptionist



Sådan søger du om støtte: 

Du søger om støtte til selvvalgt uddannelse via www.kompetencefonde.dk  
eller www.ikuf.dk eller som SAS medarbejder, ved at sende ansøgningsskema til   
UddannelsesudvalgetHK-SAS@sas.dk  

 • Din arbejdsgiver skal bekræfte ansøgningen.
 •  Når du selv søger om tilskud til selvvalgt uddannelse, modtager du også 

selv refusionen. Lønrefusionen- og et eventuelt løntab - skal herefter  
fratrækkes din lønseddel.

Tilmelding til uddannelsen:

Udover at søge www.kompetencefonde.dk, www.ikuf.dk eller SAS/HK Luftfarts 
kompetencefond om støtte, skal du selvfølgelig også tilmelde dig det konkrete 
modul, det drejer sig om.

Jeres virksomheder tilmelder jer som medarbejdere via: www.efteruddannelse.dk 
med kvikkoden til uddannelsen. 

De af jer, der er omfattet af DIOII kan selv tilmelde jer uddannelsen.

Tilmelding skal ske senest 10 dage før kursusstart.

Hjælp til tilmelding:

Kontakt venligst din TR, medlemmer af HK Luftfarts bestyrelse eller uddannelses- 
konsulent Britta Appel, HK Privat, på britta.appel@hk.dk eller telefon 33 30 46 49.

Kulturafstemt kommunikation

Samarbejde i grupperJobrelateret fremmedsprog

Skriftlig kommunikationAnsøgning og CV



Hvor holdes uddannelsen:

NEXT Business, Ballerup
Baltorpvej 20A
2750 Ballerup

Der kan søges om dækning af udgifter til overnatning via Kompetence- 
fondene, hvis man har mere end 60 km. til uddannelsesstedet. 

Hotel bookning sker igennem HK Luftfart.

Der vil være forplejning under uddannelsen.

Kursuspris for hele uddannelsen
Pris indenfor målgruppen 3.645,60 kr. pr. person.
(Du skal have en uddannelse, der ikke er højere end en erhvervsuddannel-
se eller tilsvarende, eller have en højere uddannelse, som ikke har været 
brugt i 5 år).

Pris udenfor målgruppen 14.072,30 kr. pr. person.


